
รายงานการประชุมกลุ่มงานตา รพ.ตร. 

วันศุกร์ที่    ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.   

ณ ห้องประชุมกลุ่มงานตา รพ.ตร. อาคารอ านวยการชั้น ๒ 

ผู้มาประชุม    

 ๑.  พ.ต.อ. อนุสรณ์  รัตนพาณิชย์กิจ  นพ.(สบ ๕) หน.กลุ่มงานตา รพ.ตร. 

๒.  พ.ต.อ.หญิง เบญจวรรณ   วุฒิวรวงศ์  นพ.(สบ ๔) กลุ่มงานตา รพ.ตร. 

๓. ร.ต.ท. กฤติเดช  เดชะคุปต์                           นพ.(สบ ๑) กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. 

๔. ร.ต.อ. ปัญชรัช  ปรชีาหาญ                           นพ.(สบ ๑) กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. 

พยาบาลห้องตรวจโรคตา 

๑. พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์  เจิมจ ารูญ   พยาบาล (สบ ๔) หน.กลุ่มงานพยาบาล 
๒. พ.ต.อ.หญิง ศิริมา  มิตรเกษม                       พยาบาล (สบ ๓) หน.กลุ่มงานพยาบาล 

พยาบาลห้องผ่าตัดตา (มก. ๔) 

๑.  พ.ต.อ.หญิง  อารยา  พงษ์พาณิช                    พยาบาล (สบ ๔) หน.กลุ่มงานพยาบาล                                                                                                                                            

๒. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง ภาวินีย์  คงชินศาสตร์ธิติ         พยาบาล (สบ ๔) หน.กลุ่มงานพยาบาล 

พยาบาลหอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก (มก. ๑๒) 

๑. พ.ต.ท.หญิง พูลสนองศรี  โพธิ์สวัสดิ์  พยาบาล (สบ ๓) หน.กลุ่มงานพยาบาล 

 ๒.พ.ต.ท.หญิง ภัทรินทร์  สุขเอ่ียม            พยาบาล (สบ ๓) กลุ่มงานพยาบาล 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน TQM 

๑.  พ.ต.ท.หญิง วชิราภรณ์  ธารีเวชย์                  พยาบาล ( สบ ๓ ) กลุ่มงานพยาบาล 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานตา 

๑. ส.ต.อ. ปิยะพงษ์  นาคประทุม            ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานตา รพ.ตร. 
๒. น.ส. จิรพร  มะลิซ้อน                               พนักงานธุรการ (ระดับ ๓) 

ผู้ไม่มาประชุม   

           ๑.  พ.ต.อ. สรรเพ็ชญ์  บุณยวณิชย์  นพ.(สบ ๕) หน. กลุ่มงาน หู คอ จมูก รพ.ตร.  (ติดภารกิจ) 
           ๒.  พ.ต.อ. เชาวรัช   สมแก้ว             นพ.(สบ ๕) กลุ่มงานตา รพ.ตร.    (ติดภารกิจ) 
           ๓.  พ.ต.ท.หญิง ชนกนาถ    สุวรรณรัตน์   นพ.(สบ ๓) กลุ่มงานตา รพ.ตร.   (ติดภารกิจ) 
           ๔.  พ.ต.ท.หญิง สชุยา   ก่อวนิช    นพ.(สบ ๒) กลุ่มงานตา รพ.ตร.   (ติดภารกิจ) 

 ๕.  พ.ต.ต.หญิง สุรางคณา    ตรงธรรม      นพ.(สบ ๒) กลุ่มงานตา รพ.ตร.   (ติดภารกิจ) 
           ๖.  ร.ต.ท.หญิง สภุสัสรา   มโนวชิรสรรค ์   นพ.(สบ ๑) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร.  (ติดภารกิจ) 

 ๗. พญ.ผกาภรณ์  ประคองศิลป์               นายแพทย์ผู้ช านาญการ    (ติดภารกิจ) 
 ๘. ร.ต.อ.หญิง บุษยณัฏฐ์  พวงศรีเจริญ      นพ.(สบ ๑) กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร.  (ติดภารกิจ) 

 



-๒- 

  เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

                               - พ.ต.อ. อนุสรณ์   รัตนพาณิชย์กิจ    เป็นประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามนัย          

                                                             หนังสือเชิญประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

                               -  การส่งผู้ป่วยเบาหวานตรวจตา 

                              -  การประชุมร่วมพิจารณาผลด าเนินงานและ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในการด าเนินกิจกรรม   

                                                              ทบทวนคุณภาพ ๑๒ กิจกรรม , PCT และกิจกรรม CPR 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องเกี่ยวกับ PCT  ของกลุ่มงานตาฯ 

                               ๓.๑  ให้มีการทบทวน การท า service profile ทุกๆ ๒ ปี 

                               ๓.๒  ก าหนดให้ทบทวน KPI (ตัวชี้วัด) ของแผนกและแต่ละ Clinical tracer และตัวชี้วัดควรจะ   

                                      มีลักษณะเฉพาะของแผนกและแสดงความเป็น tertiary care 

                               ๓.๓  มีการทบทวน Clinical tracer โดยให้เพิ่มเรื่องที่จะท าได้แต่ลดเรื่องที่จะท าไม่ได้ ถ้าใน 

                                      กรณีท่ี Clinical tracer หัวข้อนั้นท าได้ดีตามมาตรฐานและไม่มีปัญหาแล้วให้ยกขึ้นเป็น 

                                      garantee ของแผนกในเรื่องนั้นและหัวข้อเรื่องที่จะท าเป็น Clinical tracer สามารถ 

                                      น ามารวมกับเรื่องที่ท าเป็น excellent center ได ้

                              ๓.๔  มีการอภิปรายเกี่ยวกับการจะยกเพ่ิม Clinical tracer เรื่องใหม่คือ Retinal detachment  

                                     ( จอตาหลุดลอก) โดยให้ทาง อ. กฤติเดช และ แพทย์จอตาทุกคนช่วยกันคุยและสรุปการ 

                                   ท า tracer ขึ้นมาน ามาประชุมครั้งหน้า 

 ๓.๕  ปัญหาเรื่องการ Refer case จอตาของโรงพยาบาลต ารวจว่าควรมาคุยและอภิปรายในกลุ่ม  

        งานว่าเห็นสมควรต้องแก้ไขอย่างไรหรือไม่เนื่องจากโรงพยาบาลเรามีเครื่องมือครบและทันสมัยทัดเทียมโรงเรียนแพทย์

แล้วควารมีการเขียน incident report ในการที่ถูก Refer คนไข้กลับมาด้วย 

๓.๖  เนื่องจากปัจจุบันผู้ป่วยจอตามากข้ึนท าให้คิวรอผ่าตัดนานดังนั้น อ. กฤติเดช แนะน าการสร้างระบบให้แพทย์จอตามั่นใจ

ในการผ่าตัดมากข้ึนแนะน าให้มีการประชุมกันระหว่างแพทย์จอตา 

๓.๗  เนื่องด้วยปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการนับจ านวนผู้ป่วยเบาหวานที่มาตรวจตาไม่ได้มีการแนะน าให้เปลี่ยน code ในผู้ป่วย

กลุ่มนี้เป็น เช่น Z131, Z135 แทนในการลง code เพ่ือง่ายต่อการหาจ านวนผู้ป่วยเบาหวานมาตรวจจอตา   

 

 



-๓- 

 

ปิดประชุม  เวลา  ๑๕.๓๐  น. 

     นางสาว                  ผู้จดรายงานการประชุม 

                    ( จิรพร      มะลิซ้อน ) 

                                                           พนักงานธุรการ (ระดับ ๓) รพ.ตร. 

                                                         พ.ต.อ.หญงิ                                   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                                                                     ( เบญจวรรณ   วุฒิวรวงศ์ ) 

                           นายแพทย์ ( สบ ๔ ) กลุ่มงานตา รพ.ตร. 

 

       

 

            

  

                               

                                      

                                          

        

                             

       

                                                

 

                                                                                                                                     



เครื่องชี้วัด เป้าหมาย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

โรคต้อกระจก       

1. ความสามารถในการมองเห็นหลังผ่าตัดต้อ
กระจกได้ ≥20/40 (6/12) with pinhole  

≥ 80% 90.44% 80.00% 64.19% 78% 79% 

2. อัตราการติดเชื้อหลังผ่าตัดต้อกระจก <1:1000 0:749 1:713 0:549 0:876 0:915 

3.  อัตราการงดเลื่อนผ่าตัดเนื่องจากไม่ได้งดยา
ละลายลิ่มเลือด 

0% 0.67% 

(5:749) 

0.84% 

(6:713) 

0.73% 

(4:549) 

0.16% 

(1:633) 

0% 

(0:915) 

จอประสาทตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนก าหนด       

1. อัตราทารกคลอดก่อนก าหนดและมีน้ าหนักตัว
น้อยกว่า 2,000 กรัมได้รับการตรวจจอตา 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2. อัตราทารกคลอดก่อนก าหนดและมีน้ าหนักตัว
น้อยกว่า 2,000 กรัมมารับการติดตามการ
ตรวจจอตา 

100% 100% ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล เริ่มเก็บ 
ต.ค.58 

100% 

3. อัตราการหายของทารกคลอดก่อนก าหนดและมี
น้ าหนักตัวน้อยกว่า 2,000 กรัม 

100% 100% 100% 100% 100%  

ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา       

1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการชมวีดิทัศน์
ความรู้เรื่องภาวะเบาหวานขึ้นจอตา 

90% 70% 84% 92% 90%  

2. อัตราผู้ป่วยเป็นภาวะเบาหวานขึ้นจอตาขั้น
รุนแรง 

<10% - เริ่มเก็บปี 
2557 

2.82% 
(83:2941) 

1.47% 
(69:4700) 

 

เลสิก       

1. ความส าเร็จด้านการมองเห็นหลังผ่าตัด ≥20/40  80 % 100 % 
 

98.76 % 98.13 % 98.90 %  

2. ความส าเร็จด้านการมองเห็นหลังผ่าตัด =20/20 70 % 81.81 % 75.90 % 71.96 % 70.86 %  

จอประสาทตาเสื่อมตามอายุชนิดเปียก       

1.ระดับการมองเห็นหลังจากฉีดยาคงท่ี หรืออ่าน
ตัวอักษรได้เพ่ิมข้ึน 10 ตัวอักษรในช่วง 12 เดือน 

80% NA NA NA   

2.ความหนาของชั้นจอประสาทตาส่วนกลางลดลง
เหลือ<300 ไมครอน 

70% NA NA NA   

3.อัตราการติดเชื้อหลังฉีดยาเข้าน้ าวุ้นตา 0%      



เครื่องชี้วัด เป้าหมาย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
 

ปี 2559 

โรคต้อกระจก       

 1.ความสามารถในการมองเห็นหลังผ่าตัดต้อกระจก
ได้ ≥20/40 (6/12) with pinhole  

≥ 80% 90.44% 80.00% 64.19% 78%  

 2.อัตราการติดเชื้อหลังผ่าตัดต้อกระจก ( 6 week) <1:1000 0:749 1:713 0:549 0:633  

 3. อัตราการงดเลื่อนผ่าตัดเนื่องจากไม่ได้งดยา  
ละลายลิ่มเลือด 

0% 0.67% 

(5:749) 

0.84% 

(6:713) 

0.73% 

(4:549) 

0.16% 

(1:633) 

 

จอประสาทตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนก าหนด       

1. อัตราทารกคลอดก่อนก าหนดและมีน้ าหนักตัว
น้อยกว่า 2,000 กรัมได้รับการตรวจจอตา 

100% 100% 100% 100% 100%  

2. อัตราทารกคลอดก่อนก าหนดตรวจตา Rop ที่
ต้องได้รับการรักษาภายใน 72 hs 

100% 1     

3. อัตราการหายของทารกคลอดก่อนก าหนด 
   หลังการรักษา 

>90% 100% 100% 100% 100%  

ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา       

1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานมาตรวจตามนัด 
  

>90% 70% 84% 92% 90%  

2.อัตราผู้ป่วยเป็นภาวะเบาหวานขึ้นจอตาขั้น
รุนแรงที่ต้องได้รับการผ่าตัด 

<10% - เริ่มเก็บปี 
2557 

2.82% 
(83:2941) 

1.47% 
(69:4700) 

 

3.อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองจอตา >80%      

เลสิก       

1. ความส าเร็จด้านการมองเห็นหลังผ่าตัด ≥20/40  80 % 100 % 
 

98.76 % 98.13 % 98.90 %  

2. ความส าเร็จด้านการมองเห็นหลังผ่าตัด =20/20 70 % 81.81 % 75.90 % 71.96 % 70.86 %  

จอประสาทตาเสื่อมตามอายุชนิดเปียก       

1.อัตราการได้รับการฉีดสีและOCT 100%      

2.ความหนาของชั้นจอประสาทตาส่วนกลางลดลง
เหลือ<300 ไมครอน (ภายในกี่เดือน) 

70% NA NA NA   

3.อัตราการติดเชื้อหลังฉีดยาเข้าน้ าวุ้นตา (ภายใน 6 
week) 

0%      



          รายงานการประชุมกลุ่มงานตา รพ.ตร. 

วันศุกร์ที่ ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๐   เวลา ๑๒.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมกลุ่มงานตา รพ.ตร. อาคารอ านวยการชั้น ๒ 

ผู้มาประชุม  

 ๑. พ.ต.อ. อนุสรณ์  รัตนพาณิชย์กิจ           นพ.(สบ ๕) หน.กลุ่มงานตา รพ.ตร. 

๒. พ.ต.อ.หญิง เบญจวรรณ   วุฒิวรวงศ ์           นพ.(สบ ๔) กลุ่มงานตา รพ.ตร. 

๓. พ.ต.อ. กฤษณะ  พงศกร                             นพ.(สบ ๔) กลุ่มงานตา รพ.ตร. 

๔. พ.ต.ท.หญิง ผกาภรณ์  ประคองศิลป์               นพ.(สบ ๓) กลุ่มงานตา รพ.ตร.  

๕. พ.ต.ต.หญิง สุรางคณา    ตรงธรรม                 นพ.(สบ ๒) กลุ่มงานตา รพ.ตร.  

๖. ร.ต.ท.หญิง สุภัสสรา   มโนวชิรสรรค ์           นพ.(สบ ๑) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 

๗. ร.ต.อ. ปัญชรัช  ปรีชาหาญ                          นพ.(สบ ๑) กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร.                                                 

พยาบาลห้องตรวจโรคตา    

          ๑. พ.ต.อ.หญิง ศิริมา  มิตรเกษม                        พยาบาล (สบ ๓) กลุ่มงานพยาบาล 

พยาบาลห้องผ่าตัดตา  (มก. ๔)   

๑.  พ.ต.อ.หญิง  อารยา  พงษ์พาณิช                  พยาบาล (สบ ๔) หน.กลุ่มงานพยาบาล                                                                                                                                          

๒. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง ภาวินีย์  คงชินศาสตร์ธิติ        พยาบาล (สบ ๔) กลุ่มงานพยาบาล 

๓. พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์  ปราบหงษ์                  พยาบาล (สบ ๓) กลุ่มงานพยาบาล               

พยาบาลหอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก  (มก. ๑๒)   

          ๑. พ.ต.ท.หญิง พูลสนองศรี  โพธิ์สวัสดิ์           พยาบาล (สบ ๓) หน.กลุ่มงานพยาบาล    

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานตา   

          ๑.น.ส.วัชราภรณ์  หมอกพรหม                         พนักงานธุรการ (ระดับ ๓)  
          ๒.น.ส. จิรพร  มะลิซ้อน                                  พนักงานธุรการ (ระดับ ๓) 
ผู้ไม่มาประชุม     

          ๑.  พ.ต.อ. สรรเพ็ชญ์  บุณยวณิชย์  นพ.(สบ ๕)  หน. กลุ่มงาน หู คอ จมูก รพ.ตร.           (ติดภารกิจ) 
          ๒.  พ.ต.อ. เชาวรัช   สมแก้ว                 นพ.(สบ ๕) กลุม่งานตา รพ.ตร.           (ติดภารกิจ) 
          ๓.  พ.ต.ท.หญิง ชนกนาถ    สุวรรณรัตน์       นพ.(สบ ๓) กลุ่มงานตา รพ.ตร.          (ติดภารกิจ) 
          ๔.  พ.ต.ท.หญิง สุชยา   ก่อวนิช        นพ.(สบ ๒) กลุ่มงานตา รพ.ตร.          (ติดภารกิจ) 
          ๕.  พ.ต.อ.หญิง ปรียทรรศน์  ศุขโรจน์       นพ.(สบ ๑) กลุ่มงานตา รพ.ตร.          (ติดภารกิจ) 
          ๖.  ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง ชุติมา  จิตต์ประเสริฐงาม    นพ.(สบ ๑) กลุ่มงานตา รพ.ตร.          (ติดภารกิจ)    
          ๗. ว่าที่ ร.ต.ท. กฤติเดช  เดชะคุปต์ นพ.(สบ ๑)   กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร.           (ติดภารกิจ) 
          ๘. ร.ต.อ.หญิง บุษยณัฏฐ์  พวงศรีเจริญ            นพ.(สบ ๑) กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร.          (ติดภารกิจ) 
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  เริ่มประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

                               - พ.ต.อ. อนุสรณ์   รัตนพาณิชย์กิจ    เป็นประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามนัย          

                                                             หนังสือเชิญประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

                               -  การส่งผู้ป่วยเบาหวานตรวจตา 

                               -  การประชุมร่วมพิจารณาผลด าเนินงานและ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในการด าเนินกิจกรรม   

                                                                ทบทวนคุณภาพ ๑๒ กิจกรรม , PCT และกิจกรรม CPR 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓          เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบติดตามผลการด าเนินงานของทีมคุณภาพ 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานของทีมคุณภาพ 

กลุ่มงานตา 

1. ผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพในปีที่ผ่านมา จากการประเมินตนเองของทีม/การทบทวนตัวชี้วัด/ทบทวนความเสี่ยงส าคัญ 

ตัวช้ีวัด ( KPI ) เป้าหมาย ผลลัพธ์ 
รายโรค / Tracer 

1.โรคต้อกระจก 
3. ความสามารถในการมองเห็นหลัง 
ผ่าตัดต้อกระจกได้ ≥20/40 (6/12) 
with pinhole  
 
4. อัตราการติดเชื้อหลังผ่าตัดต้อกระจก 

 
 

2.โรคภาวะสายตาผิดปกติ (เลสิก) 
1. ความส าเร็จด้านการมองเห็นหลัง
ผ่าตัดเลสิก ≥20/40 

  
  

2. ความส าเร็จด้านการมองเห็นหลัง
ผ่าตัดเลสิก =20/20   
3.โรคจอประสาทตาผิดปกติในทารก
คลอดก่อนก าหนด   
1.. อัตราการหายของโรค ROPหลัง
ได้รับการรักษา    

   
   

  
  
  
 
 
 
 
 

 
 
ผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจกสามารถมองเห็น 
VA≥20/40 (6/12) with pinhole  
เป้าหมาย≥80% 
 
ผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจกพบการติดเชื้อ 
เป้าหมาย<1:1000 
 
 
หลังผ่าตัดเลสิกสามารถมองเห็น VA ≥20/40 
เป้าหมาย80% 
 
 
หลังผ่าตัดเลสิกสามารถมองเห็น VA =20/20 
เป้าหมาย70% 
 
 
ผู้ป่วย ROP หลังได้รับการรักษาด้วย LASER 
หายจากโรค 

เป้าหมาย  90% 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
ปี 2557 = 64.19% 
ปี 2558 = 78% 
ปี 2559 = 79% 
 
ปี 2557 = 0:549 
ปี 2558 = 0:633 
ปี 2559 = 0:966 
 
ปี 2557= 98.13% 
ปี 2558= 98.90% 
ปี 2559 = 96.93% 
 
ปี 2557 = 71.96% 
ปี 2558 = 70.86% 
ปี 2559 = 80.98% 
 
ปี 2557= 100% 
ปี 2558= 100% 
ปี 2559 = 100% 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวช้ีวัด 

 



 

2. นโยบายคุณภาพของทีมในปี 2560 (สิ่งที่ทีมต้องการพัฒนาด้านคุณภาพ/ทั้งด้านรายโรค/อ่ืนๆ) 

2.1 ประเด็นคุณภาพท่ีส าคัญของทีม 

    2.1.1 การดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ได้มาตรฐานโดยยึดหลัก Engagement for patient safety 

    2.1.2 กลุ่มโรคท่ีส าคัญของ PCT ได้แก่ โรคต้อกระจก กลุ่มโรคจอตา ภาวะสายตาผิดปกติ และจอ 

            ตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนก าหนด 

 

 

                                    2.1.3การบริการด้วยใจ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ 
4.โรคภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
1.อัตราผู้ป่วยเป็นภาวะเบาหวานขึ้นจอ
ตาขั้นรุนแรงที่ต้องได้รับการผ่าตัด 

 
 

5.โรคจอประสาทตาเสื่อมตามอายุชนิด
เปียก 
1.อัตราการได้รับการฉีดสี FFAและ ICG 
 
 
2.ความหนาของชั้นจอประสาทตา
ส่วนกลางลดลงเหลือ<300 ไมครอน 
หรือความหนาของชั้นจอตาลดลง10%
เมื่อเทียบกับครั้งก่อนภายใน 1 เดือน 
 
 

3.อัตราการติดเชื้อหลังฉีดยาเข้าน้ าวุ้นตา 
  

 
 
 
 

 

 
ผู้ป่วยเป็นภาวะเบาหวานขึ้นจอตาข้ันรุนแรงที่
ต้องได้รับการผ่าตัด 
เป้าหมาย <10% 
 
 
 
ผู้ป่วยเป็นโรค AMD ได้รับการฉีดสี FFAและICG 
เป้าหมาย 100% 

 
ผู้ป่วย AMD หลังได้รับการฉีดยาเข้าน้ าวุ้นตา 
ความหนาของชั้นจอประสาทตาส่วนกลางลดลง
เหลือ<300 ไมครอน หรือความหนาของชั้นจอตา
ลดลง10%เมื่อเทียบกับครั้งก่อนภายใน 1 เดือน 
เป้าหมาย 70% 
 

ผู้ป่วย AMD ที่ได้รับการฉีดยาเข้าน้ าวุ้นตาพบ
การติดเชื้อภายใน 6 สัปดาห์ 
เป้าหมาย 0% 
 
 

 
ปี 2557 = 2.82% 

ปี 2558 = 1.47% 
ปี 2559 = 1.28% 
 

 
 
ปี 2559= ไม่มีข้อมูล 
ปี 2560= เริ่มเก็บข้อมูล 
 
ปี 2559= ไม่มีข้อมูล 
ปี 2560= เริ่มเก็บข้อมูล 
 

 
 
 
ปี 2557= 0% 
ปี 2558= 0% 
ปี 2559= 0% 
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 2.1.3 การบริการด้วยใจ ( Humanized Health Care)   

               1) ห้องตรวจตามีอาหารว่างบริการผู้ป่วย เช่น นม น้ าดื่ม และขนม เป็นต้น 

                                   2) ห้องตรวจโรคตามีการโทรเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 7 วัน ทุกรายที่ทานยาละลายลิ่มเลือดพร้อม  

                                     ให้ค าปรึกษาเมื่อมีปัญหา                                       

     2.2 ความท้าทาย (Excellence center) / ความเสี่ยงส าคัญ 

             2.2.1 พัฒนาระบบการตรวจคัดกรองและติดตามการรักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้นตาร่วมกับคลินิก 

                    เบาหวาน แผนกอายุรกรรม 

            2.2.2 ความเสี่ยงส าคัญ ได้แก่ 

                  1) การงดเลื่อนผ่าตัด 

                  2) Rupture of the posterior lens capsule in cataract surgery 

                  3) เฝ้าระวังการเกิด Endophthalmitis after cataract surgery 

3. กลยุทธ์/ แผนการด าเนินงาน (ควรมีกรอบเวลาชัดเจน) 

กิจกรรม / ตัวชี้วัด                    ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
1.อัตราการงดเลื่อนผ่าตัดเนื่อง 
จากไม่ได้งดยาละลายลิ่มเลือด 
0% 
 
2.ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจก  
และมีถุงหุ้มเลนส์ฉีกขาด สามารถ
มองเห็นดีขึ้นกว่าก่อนการผ่าตัด
≥80% 
 
3.กิจกรรมพัฒนาระบบการตรวจ
คัดกรองและติดตามการรักษา
ผู้ป่วยเบาหวานขึ้นตาร่วมกับคลินิก
เบาหวานฯ แผนกอายุรกรรม 
 

โทรเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 7 วันทุก
เคสที่ทานยาละลายลิ่มเลือด 
 
 
3 เดือน 
 
 
 
 
ทุก 3 เดือน 

ห้องตรวจตา 
ห้องผ่าตัดตา 
 
 
ห้องตรวจตา 
 
 
 
 
กลุ่มงานตา 
กลุ่มงานอายุรกรรม 

 

                                  4.แนวทางติดตาม Monitoring 



-๕- 

4. แนวทางการติดตาม Monitoring ยกตัวอย่าง เช่น 

4.1 ตัวชี้วัดที่ทีมติดตาม ( มีTemplate ของตัวชี้วัดชัดเจน : ตัวตั้ง ตัวหาร ชว่งเวลาที่ติดตาม เป็นต้น) 

 1. ความสามารถในการมองเห็นหลังผ่าตัดต้อกระจกได้ ≥20/40 (6/12) with pinhole Monitoring ทุก 1 ปี 

 2. อัตราการติดเชื้อหลังผ่าตัดต้อกระจก Monitoring ทุก 1 ปี 

 3. ความส าเร็จด้านการมองเห็นหลังผ่าตัดเลสิก ≥20/40 ทุก 1 ปี 

4. ความส าเร็จด้านการมองเห็นหลังผ่าตัดเลสิก =20/20 ทุก 1 ปี 

 5. อัตราการหายของโรค ROPหลังได้รับการรักษา ทุก 1 ปี 

6. อัตราผู้ป่วยเป็นภาวะเบาหวานขึ้นจอตาข้ันรุนแรงที่ต้องได้รับการผ่าตัด ทุก 1 ปี 

7. อัตราการได้รับการฉีดสี FFAและ ICG ทุก 1 ปี 

8. ความหนาของชั้นจอประสาทตาส่วนกลางลดลงเหลือ<300 ไมครอน หรือความหนาของชั้นจอตาลดลง10% 

    เมื่อเทียบกับครั้งก่อนภายใน 1 เดือน ทุก 1 ปี 

9. อัตราการติดเชื้อหลังฉีดยาเข้าน้ าวุ้นตา ทุก 1 ปี 

4.2 การตามรอยโรคในพ้ืนที่จริง/การทบทวนและเรียนรู้จาก Tracer 

     ไม่มี 

5. การทบทวนเวชระเบียนในกลุ่มผู้ป่วยส าคัญ เช่น เสียชีวติ/อาการทรุดโดยไม่ได้คาดการณ์/ย้าย-refer พร้อมแนวทางการ

ทบทวน 

    การทบทวนเวชระเบียนในกลุ่มผู้ป่วยส าคัญไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตหรืออาการทรุดลง 

6. สิ่งที่ต้องการให้ผู้บริหารสนับสนุน 

6.1.บุคคลากร พยาบาลพยาบาล  ห้องตรวจตามีไม่เพียงพอจากเดิมมีจ านวน 7 คน ปัจจุบันเหลือ 5 คน    เนื่องจากย้ายไป

เป็นผู้ช่วยหัวหน้าหอ 1 คน ย้ายไป CSSD 1 คนซึ่งไม่เพียงพอกับจุดบริการที่มีผู้รับบริการเพิ่มมากข้ึน 

6.2 ผู้ช่วยประจ าห้องตรวจจากเดิมมีจ านวน 2 คน ต าแหน่งประจ ากลุ่มงานตาซึ่งมีไม่เพียงพอกับจ านวนแพทย์    ออกตรวจ

และเพ่ือเป็นการรองรับห้องตรวจที่อาคารใหม่ จึงขอเพ่ิมจ านวน 8 คน 

                    6.3 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์จากเดิมมี 1 คน ต าแหน่งประจ านิติเวช ซึ่งทางนิติเวชอาจจะเรียกตัวกลับได้จึงต้องการ

นักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ทดแทนและเพ่ิมจ านวน 2 คน เพ่ือรองรับกับจ านวนผู้รับบริการที่เพ่ิมข้ึน 
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ปิดประชุม  เวลา  ๑๕.๓๐  น. 

     นางสาว                  ผู้จดรายงานการประชุม 

                    ( จิรพร      มะลิซ้อน ) 

                                                           พนักงานธุรการ (ระดับ ๓) รพ.ตร. 

                                                         พ.ต.อ.หญงิ                                   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                                                                     ( เบญจวรรณ   วุฒิวรวงศ์ ) 

                           นายแพทย์ ( สบ ๔ ) กลุ่มงานตา รพ.ตร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมกลุ่มงานตา รพ.ตร. 

เรื่อง เตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมส ารวจ 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.   

ณ ห้องประชมุกลุม่งานตา รพ.ตร. อาคารอ านวยการชัน้ ๒ 

ผู้มาประชุม     

 ๑.  พ.ต.อ. สรรเพ็ชญ์  บุณยวณิชย์            นพ.(สบ ๕) หน. กลุ่มงาน หู คอ จมูก รพ.ตร. 

       ( ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานตา ) 

๒.  พ.ต.อ.หญิง เบญจวรรณ   วุฒิวรวงศ์  นพ.(สบ ๔) กลุ่มงานตา รพ.ตร. 

๓.  พ.ต.ท.หญิง ชนกนาถ    สุวรรณรัตน์             นพ.(สบ ๓) กลุ่มงานตา รพ.ตร. 

๔.  พ.ต.ท.หญิง ผกาภรณ์  ประคองศิลป์  นพ.(สบ ๓) กลุ่มงานตา รพ.ตร. 

๕.  พ.ต.ต. นพพล  ชัยเจริญสขุเกษม  นพ.(สบ ๒) ชต รพ.ตร.   

( ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานตา ) 

๖.  ร.ต.อ.กฤติเดช  เดชะคุปต์   นพ.(สบ ๑) กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. 

๗.  ร.ต.อ.หญิง เบญญาภา สุรเกียรติชานุกูล นพ.(สบ ๑) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร.  

       ( ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานตา ) 

พยาบาลห้องตรวจโรคตา  

๑. พ.ต.ท.หญิง ภัทรินทร์     สุขเอ่ียม                  พยาบาล (สบ๓) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 

๒. พ.ต.ท.หญิง สุมลรัตน์    สาธิตพิเคราะห์  พยาบาล (สบ ๓) กลุ่มงานพยาบาล 

๓. พ.ต.ท.หญิง วรรณนิภา  เล็กนาวา  พยาบาล (สบ ๓) กลุ่มงานพยาบาล 

๔. พ.ต.ท.หญิง กมลชนก  สกลรักษ์  พยาบาล (สบ ๓) กลุ่มงานพยาบาล 
 

พยาบาลห้องผ่าตัดตา (มก. ๔)  

๑. พ.ต.ท.หญิง เพ็ญรุ่ง  รัตนา   พยาบาล (สบ ๓) กลุ่มงานพยาบาล 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานตา 

๑. น.ส. จิรพร มะลิซ้อน    พนักงานธุรการ (ระดับ ๓) รพ.ตร. 
๒. น.ส. วัชราภรณ์  หมอกพรหม   พนักงานธุรการ (ระดับ ๓) รพ.ตร. 

 

ผู้ไม่มาประชุม   - 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 

   

ระเบียบวาระท่ี ๑.... 
 

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

พ.ต.อ.หญิง เบญจวรรณ   วุฒิวรวงศ์ เป็นประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามนัยหนังสือ

เชิญประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ ระดับทีมพัฒนาคุณภาพ (ทีมระบบงานส าคัญ) 

- Update ตัวชีวัดของทีมถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

- รายงานการประชุมของทีม (ช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐) 

- รายงานการด าเนินการตามแผนพัฒนาหลังการเยี่ยมส ารวจที่ทีมเขียนตอบ สรพ.(รายละเอียดตาม OR 

Code) พร้อมผลตัวชี้วัดตามแผนการพัฒนา อาทิเช่น การดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย, กลุ่มโรคที่ส าคัญ 

PCT ได้แก่ โรคต้อกระจก กลุ่มโรคต้อกระจก กลุ่มโรคจอตา ภาวะสายตาผิดปกติ และจอตา, การบริการ

ด้วยใจ  

๓.๒ ระดับทีมน าทางคลินิก (PCT) 

-    Update จัดท าแบบประเมินตนเอง ( Service Profile ) ปี ๒๕๖๐ โดยแสดงผลการด าเนินการตั้งแต่ 

๒๕๕๐-๒๕๖๐ (๑ ต.ค.๒๕๕๙-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐) 

-    Update ตัวชี้วัดของ PCT ตั้งแต่ ๒๕๕๐-๒๕๖๐ (๑ ต.ค.๒๕๕๙-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐) 

-    Update CPG 

-    Update Clinical Tracer และจัดท า Clinical Tracer ใหม่ อาทิเช่น  

 Clinical Tracer Highlight : โรคจอประสาทตาเสื่อมตามอายุชนิดเปียกสาเหตุเกิดจากการที่มีเส้น

เลือดที่ผิดปกติงอกอยู่บริเวณใต้จอประสาทตา  เส้นเลือดเหล่านี้แตกง่าย ท าให้เกิดเลือดและของเหลวที่

อยู่ภายใน ไหลซึมออกมา ท าให้จุดกลางรับภาพบวม ส่วนใหญ่ จะสามารถควบคุมไม่ให้โรคคลุกลามได้ 

- รายงานการประชุมของทีมน าทางคลินิก (ช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐) 

 ๓.๓ ระดับหน่วยงาน/หอผู้ป่วย 

-    Update จัดท าแบบประเมินตนเอง (Service Profile) ปี๒๕๖๐ 
 

ปิดประชุม  เวลา  ๑๔.๓๐  น. 

               นางสาว           ผู้จัดรายงานการประชุม 

 

                       ( วัชราภรณ์   หมอกพรหม ) 

                     พนักงานธุรการ (ระดับ ๓) 

 



 


